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 رؤية اللجنة : 

االخالقية ، و تحقيق اإلبداع العلمي في تقرير التميز البحثي ، و االلتزام بالمبادىء 

 مجاالت الشراكة المجتمعية الفعالة .

 رسالة اللجنة :

التأكد من التزام الباحثين بأخالقيات البحث العلمي ، و الحفاظ على سالمة الباحثين و 

المشاركين في البحث و تطبيق المعايير االمنه ، ومتابعة البحوث التطبيقية ، و االهتمام 

 بالمجاالت البيئية ، ووضع إطار و قواعد  لقياس أخالقيات البحث العلمي في الكلية .

 أهمية الدليل : 

تهتم الكلية بالبحث العلمي الرصين الذي يسهم في حل المشكالت المحلية و اإلقليمية و 

 العالمية بما يحقق الشراكة المجتمعية ، و تسعى الجامعة إلى تحقيق أعلى معايير التميز

في األنشطة البحثية مع االلتزام بالتقاليد و المعايير األخالقية للبحث العلمى ، من أجل 

تحقيق هذا الهدف كان البد من وضع دليل يتضمن إرشادات تحدد حقوق و واجبات 

الباحثين ، و إبراز دور الكلية و الجامعة و مسؤوليتها في توفير بيئة مناسبة إلنجاز 

 البحوث العلمية .

ضمن هذا الدليل اإلرشادي النظام التفصيلي للتحقق من إلتزام إدارة الكلية و أعضاء و يت

هيئة التدريس و الفنيين و الطالب و الموظفين بهذه األخالقيات ،كما يسلط الدليل الضوء 

على حقوق الباحثين مثل الحرية األكاديمية و توفير البيئة المحفزة للبحث العلمي ، و 

ارد و المرافق و الخدمات المناسبة بالكلية و الجامعة ، موضحا حسن إستخدام المو

مسئوليات الباحثين األكاديمية ، و مسؤولياتهم إتجاه المجتمع ، و تحقيق العدل ، و 

إحترام الفرد ، وعدم التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس ، و عد إساءة إستخدام 

 السلطة و غيرها . 



 

 

 الباب األول 

عامة حاكمة ( ) مبادىء  

 

يسمى هذا الدليل بدليل أخالقيات البحث العلمى ، و التي تستق أحكامها من البند األول:  

الشرائع السماية و من األنظمة و اللوائح القانونية و األعراف و مبادىء العدالة و 

 االنصاف

المعاني  –أينما وردت في هذا الدليل  –يقصد باأللفاظ و العبارات التالية البند الثاني : 

 المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خالف ذلك : 

" هو الشخص الذي تربطه بالكلية و الجامعة رابطة العضوية سواء أكان من الباحث :  -

 ن الزائرين " .الباحثين أو المساعدين أو من طالب الدراسات العليا أو من الباحثي

" هي حرية األعضاء األكاديميين فرديا ، و جماعيا في متابعة الحرية األكاديمية :  -

اإلنجاز المعرفي ، و تطويره دون معوقات أو قيود ، و توجيهه لخدمة المجتمع من 

خالل البحث و الدراسة و المناقشة و التوثيق و اإلنتاج و اإلبداع و التدريس و إلقاء 

ت ، و صنع القرارات المتعلقة بسير العمل الداخلي ، و الحقوق المالية و المحاضرا

األنظمة اإلدارية ، و إقرار استراتيجيات التعليم و البحث و اإلرشاد ، وغيرها من 

 األنشطة ذات الصلة " . 

" هو ممارسة سلوكيات ال تتفق مع أحكام الشرائع السماوية سوء السلوك األكاديمي :  -

فة األنظمة و اللوائح القانونية ، أو الخروج عن األعراف الجامعية المعمول بها ، أو مخال

 " 



" يقصد به تضارب المصلحة الشخصية الخاصة مع االلتزامات تضارب المصالح :  -

 المهنية و العلمية للباحث و التي قد تؤثر على نتائج البحث .

مصالح قد يؤثر على نتائج ولذلك تطلب الكلية من أي باحث اإلعالن عن أي تضارب 

 البحث قبل الشروع في بحثة سواء كانت شخصية أو مالية أو اجتماعية " . 

حقوق الملكية الفكرية : سلطة الشخص على ما أبدعه أيا كان نوعه ، ووسيلة التعبير 

 عنه ، مادام هذا اإلنتاج يتضمن قدرا معينا من االبتكار 

شخص على ما أبدعه أيا كان نوعه ، ووسيلة " سلطة الحقوق الملكية الفكرية :  -

التعبير عنه ، مادام هذا اإلنتاج يتضمن قدرا معينا من االبتكار ، مما يخوله لحماية 

إنتاجه و االستفادة منه وفقا لألنظمة الداخلية و األعراف الجامعية و االتفاقيات الدولية ، 

من قبل الغير دون إذن مسبق منه " .و عدم التعرض له   

" األنشطة المهنية التي يقوم بها أحد أعضاء هيئة التدريس خارج األنشطة الخارجية :  -

الحرم الجامعي مقابل أجر ، كالعمل في أعمال االستشارة لدى الجهات الحكومية أو 

الشركات الخاصة أو غير ذلك األعمال ذات الطبيعة المهنية ، مع ضرورة إبالغ الكلية 

 بذلك خطيا " .

" باحث يشارك مع الباحث الرئيس في تنفيذ المشروع البحثي ، و المشارك :  الباحث -

يكون في توظيفه باالتفاق بين الباحثر الرئيس و الكلية ، و كذلك الجهة الممولة للمشروع 

و يتضامن مع الباحث الرئيس في المشروع ، ويحدد الباحث  –إن كانت خارجية  –

يستغرقه إلتمام عمله بالمشروع "الذي سالرئيس دوره و ساعات عمله و الوقت   

  

 

 



 

 الباب الثاني 

 

 ) حقوق وواجبات الباحثين (

 

 

البند االول : يتمتع الباحثون بالحرية األكاديمية الكاملة أثناء إجراء بحوثهم و لهم في 

 ذلك : 

الحرية في اختيار موضوع البحث ، و تمويله في إطار سياسة الكلية و الجامعة و أوال : 

 األنظمة و اللوائح المعمول بها 

الحرية المسؤولة في الوصول إلى المعلومات المطلوبة إلبحاثهم . ثانيا :  

الحريه في نشر نتائج بحوثهم دون أخذ موافقه الممولين للمشروع و بما ال يمس ثالثا : 

مصلحة البالد ، مالم يتم االتفاق على غير ذلك .امن   

" تلتزم الكلية بتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي ، األمر الذي يلزمها :  لثانيالبند ا

 باألمور التالية : 

تبنى السياسات الحكيمة ، و البرامج المبتكرة ، و توفير الدعم المالي المناسب و أوال :  -

ث المتميزة ، و تمكين الباحثين المتميزين من المشاركة في الحوافز لتشجيع البحو

األنشطة البحثية المختلفة ، دون التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس 

و تعمل الجامعة على توفير بيئة خالية من التمييز و التعصب . أو الجنسية ،   



باحثين ، وتشجيعهم للحصول على توفير المعدات و المرافق و الخدمات للثانيا :  -

موارد إضافية من مصادر التمويل الخارجية في إطار األنظمة و اللوائح المعمول بها في 

 مصر . 

تبنى سياسة واضحة و معلنه لتحكيم البحوث أو المشروعات البحثية الممولة من ثالثا :  -

نصاف ، مع عدم اإلخالل موارد الكلية أو الجامعة ، و تقوم هذه السياسة على العدل و اإل

بحق الباحثين في االعتراض الموضوعي على نتائج التحكيم لألبحاث أو المشروعات 

 البحثية ، على أن يقدم الباحث الرئيس اعتراضا خطيا مرفوعا إلى عميد الكلية خالل 

( يوما من إعالن نتائج تحكيم البحوث أو المشروعات البحثية و الذي يقوم بدوره 15)  

ض االعتراضات على مجلس الدراسات العليا و البحث العلمي ، حيث يكون قرار بعر

 المجلس نافذا بعد اعتماد توصياته من قبل صاحب السلطة المختص ) عميد الكلية ( . 

يلتزم الباحثون باألصول و الضوابط التي يجب مراعاتها أثناء قيامهم  : ثالثالبند ال

 لتزام بما يلي : بإجراء البحث العلمي ، وعليهم اال

تفهم حاجات و مشاكل المجتمع المحلى و المجتمع الدولى ، بحيث تراعي بحوثهم أوال : 

 تلك الحاجات و المشاكل لتسهم في حلها و تنميتها .

مراعاة الموضوعية في جميع مراحل إعداد البحث العلمي و حتى اإلنتهاء منه ، ثانيا : 

و نشرها ضمن المنهج المتبع في البحث العلمي . مع ما يرافق ذلك من تقارير و نتائج  

مراعاة االمانه العلمية في تأصيل األبحاث ، ودقة االقتباس ، و اإلشارة إلى ثالثا : 

 أصحابها بما يحفظ لهم حقوقهم .

مراعاة الدقة في إجراء البحوث المتميزة و تطبيق معايير المنهجية العلمية في رابعا : 

للنشر . إعداد البحث و تقديمه  



مراعاة قواعد االمن و السالمة لألشخاص المشاركين في األبحاث و المحافظة خامسا : 

 على حقوقهم الشخصية .

يلتزم الباحث بعدم استغالل نفوذه في تحقيق منافع شخصية ، أو إساءة استخدام سادسا : 

على الحق الممنوح له بهدف منح خدمات ، أو فرص ، أو تسهيالت لبعض الباحثين 

حساب البعض اآلخر مع ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لمنع تأثير ذلك على إجراء ، أو 

 نتائجه ، أو المشاركين فيه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الباب الثالث 

 ) الباحثون والمجتمع (

 

البند االول : تعتمد كلية اإلعالم و فنون اإلتصال كمؤسسة متميزة في مجال اإلعالم 

االكاديمي على الجمع بين التفوق في اإلبداع و التميز المعرفي ، مع المحافظة على القيم 

، و تطوير المهارات الحياتية ، وذلك بهدف ضمان اإلستخدام األمثل و الفعال للمعرفة 

 البحثية لخدمة المجتمع المحلى و اإلقليمي و الدولي ، و التي يمكن تحقيقها بما يلي  : 

في ’ إجراء البحوث التي من شأنها أن تسهم في التنمية الشاملة و المستدامأوال :  -

المجتمع المصري و العربي و تزويدة بنتائج البحوث و المعلومات ، وذلك بالقدر الذي 

ركين في البحوث .اليشكل تعدي على حق العمالء أو الممولين أو المشا  

تجنب أي سلوك يشكل خروجا عن أنظمة و قوانين و لوائح البحث العلميو الذي ثانيا :  -

 من شأنه أن يعرض البحث العلمي لالمتهان و الباحث للمسائلة .

 

يعد البحث العلمي عمال ساميا بهدف إلى تطوير المجتمع و تحقيق الرفاهيه : ثاني البند ال

للمصالح و األهواء الشخصية فيه. ألبنائه ، وال مكان  



ينبغي أن يكون لدى الباحثين اإلهتمام بمجاالت تعزيز المعرفة ، كما   : ثالثالبند ال

ينبغي عليهم أن يدركوا المسؤوليات الخاصة الواجبة عليهم في هذا السبيل ، و التي من 

ذلك يجب عليهم أهمها متابعة و عرض الحقائق التي تواصلوا إليها كما هي ، و لتحقيق 

تكريس طاقاتهم لتطوير و تحسين كفاءتهم األكاديمية ، كما ينبغي عليهم أيضا ممارسة 

 النقد الذاتي و االنضباط و العدل في قرارتهم ، إلستخدام و توسيع و نشر المعرفة . 

كما ينبغي عليهم أيضا عدم إساءة استخدام مواقعهم كباحثين لتحقيق مكاسب شخصية ، 

إضافة إلى تقديم بحوثهم بأسلوب علمى و مهنية عالية ، و لذلك ينبغي عليهم مراعاة ما 

 يلي : 

اتباع الطرق و األساليب العلمية المتبعة في تصميم و تنفيذ البحوث للحصول أوال :  -

ه ، و ذات مصداقية .على نتائج صحيح  

االلتزام بمبادىء الصدق و األمانه و الوضوح و احترام القواعد المهنية ثانيا :  -

 للتخصصات المهنية المطروحة .

احترام حق زمالئهم من الباحثين في حرية اختيار األساليب و النماذج و ثالثا :  -

 التقنيات المناسبة إلجراء أبحاثهم .

ج التي توصل الباحثون إليها مع ذكر المعوقات ، بحيث يمكن نشر النتائرابعا :  -

إخضاع هذه النتائج للتقييم ، و تكون متاحة للجمهور مع ضرورة اإلشارة إلى إمكانية و 

 جود تفسيرات أخرى بديلة .

البند الرابع : يلتزم الباحث دائما باالبتعاد عن التصرفات و األساليب التي تدخل في 

إطار سوء السلوك األكاديمي داخل البيئة البحثية في الجامعة ، و عليه على وجه 

 الخصوص تجنب ما يلي : 



عدم اإلعتراف بجهود المتعاونين في البحث و عدم تقديم الشكر الآلئق على ذلك أوال :  -

 . 

استغالل المعلومات أو االستيالء على حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير .  : ثانيا -  

اإلستخدام غير المصرح به من نتائج البحوث السرية ، مما يشكل تجاوز للقيم ثالثا :  -

 األكاديمية و األعراف العلمية .

تحقيق المكاسب الشخصية عن طريق إساءة استخدام األموال المخصصة رابعا :  -

 ألغراض البحث .

ة و الجامعة و اإلستخدام غير القانوني و غير المرخص لممتلكات الكليخامسا :  -

 معداتها .

اإلعتداء على حقوق األفراد األساسية المشاركين في تنفيذ البحوث .سادسا :  -  

 

يلتزم الباحثون بعدم ممارسة أي نشاط مهني خارجي أخر قد يصرف : خامس البند ال

انتباهم عن مسؤولياتهم األساسية تجاه الكلية و الجامعة ، كما ينبغي لهم أن يحافظوا على 

إلتزاماتهم األكاديمية و المهنية في الحرم الجامعي ، كما نصت عليه اللوائح و األنظمة 

 بالجامعة .

يجوز للباحثين إستخدام موارد الكلية و الجامعة ، بما في ذلك المرافق و :  سادسالبند ال

المعلومات و المعدات ، أو المعلومات السرية كجزء من عقد العمل ، شريطة أن يتم 

الكلية أو الجامعة ، و ذلك حسب أحكام قواعد عقود العمل المتبعة في الجامعة ،  تعويض

و ال يحق للباحثين إستخدام موارد الكلية ألي غرض آخر  خالف ما تم اإلتفاق عليه ، 

إال إذا تم الحصول على إذن تم الحصول على إذن مسبق من قبل الكلية على النحو 

الكلية و الجامعة . المنصوص عليه في لوائح و أنظمة   



يتضمن العمل األكاديمي العديد من المصادر التي تقدم المفاهيم و : بعالبند السا

المعلومات ، و لذا يعد من الضروري التأكيد على توثيق الحقوق و حفظها حين عرض 

األفكار و نشرها ، و يجب أن يراعي الباحث في ذلك الجوانب األدبية و المعنوية التي 

المؤلف ، وذلك و فقا حقوق المؤلف بالقانون المصرى .تحفظ حق   

يجوز للباحث اختيار من يراه مناسبا للعمل معه كمشارك في العمل البحثي : ثامنالبند ال

، على أن يراعي في ذلك قيمة و نوعية عمل الباحث المشارك ، وأن يكون ممن لديهم 

حثي المشترك .القدره على تقديم مساهمه حقيقية و فعلية للمشروع الب  

 يجب على الباحثين في الكلية السعى بجد لمساعدة و دعم الباحثين المنتمين :تاسعالبند ال

إلى المجتمعات المحلية ، و كذلك الفئات االجتماعية الحرومة عن طريق تقديم 

  المعلومات و المشورة لهم و التعاون معهم . 

حثا آخر ، سواء كان من الكلية نفسها ، يجوز للباحث أن يشترك في بحثه با: عاشرالبند ال

أو من خارجه ، على أن يكون مسئوال عن سلوكه و قراراته المتعلقة بالمشاركة ، على 

 أال يعيق ذلك عمله بالكلية على أن يستند قرار المشاركة إلى االتي : 

خطة البحث  -ا  

إجراءات الحصول على إذن المشاركين في البحث  -ب  

طلوبه من الباحث المدخالت الم –ج   

إذا تجاوز عمل الباحث البحث الميداني أو جمع البيانات البحثية : عشر البند الحادي

بحيث شارك في وضع خطة البحث و تحليل البيانات ، وجب االعتراف بحقه و مساهمته 

في أي ورقه علمية تنشر بعد ذلك ، و إثبات حقه في النتائج المستخلصة ، و ينبغي 

ذلك مقدما ، كما يجب إبالغ الباحثين المشاركين في البحث عن نتائج طلبات االتفاق على 

 التمويل و نتائج  البحوث و المخرجات المهمه منها . 



 

 

 

 

  رابعالباب ال

 ) الباحثون و اإلشراف على الطالب (

 

البند اإلول : تعد القييم األخالقيه للبحث العلمي –أثناء إجراء البحث- جزأ اليتجزأ من 

برنامجال التدريب لجميع الطالب ، سواء قبل التخرج أو في مرحلة الدراسات العليا، و 

 من أجل تعزيز هذه القيم لدى الطالب يتعين على الباحثين القيام بما يلي : 

متعلقة بالقيم األخالقية في البيئة التدريبية .توفير حرية مناقشة القضايا ال أوال : -  

الحرص على إدراك الطالب لألخالقيات الخاصة بالبحوث ، و تأهيلهم ليكونوا  ثانيا :  -

 قادرين على التاعمل مع القيم األخالقية المتعلقة بأبحاثهم و نتأجهم المنشورة 

ات العليا تتعلق بأخالقيات حث الجامعة على تقديم دورات تدريبية لطالب الدراسثالثا : 

 البحث العلمي .

نشر مبادىء أخالقيات البحث العلمي بين الطالب ، و تقع مسؤولية ذلك على  رابعا :

  الكلية و الباحث الرئيس و مساعديه

 


